Generalforsamling 2020 - referat
21. februar 2020
Der deltog 21 medlemmer i generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent.

Anders Grubach
2) Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger.

Debat om følgende emner:
- brug indgang 2 ved træning og kampe, så trappen ved støvlevask forbeholdes til og fra træning og
kampe.
- aflevering og afhentning af spillere: brug den store p-plads ved Nørreskovgårdsvej. Endvidere brug
den store p-plads som mødested ved udekampe.
- ønske om bedre lys på p-pladsen.
- ønske om p-forbud på Bramdrupskovvej, overgang til kunstgræsbane som hævet flade eller
fodgængerovergang.
- Brug af omklædning og faciliteter – tydelig retningslinier for det, herunder opbevaring af tasker.
- Overgangen fra BGIF til KIF og KoldingQ: være enige om vilkårene og reglerne. Så det ikke er
trænerne, som skal diskutere dette. Endvidere det samme ift. når holdene bliver til FC Kolding Nord.
Beretningen blev taget til efterretning.
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret).

Debat om følgende emner:
- betaling til hallen for opsætning af bander.
- Tilskud fra OK det ender i BGIF Venner.
Regnskabet blev godkendt.
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Debat om følgende emner:
- vigtigt at sætte penge af til uddannelser, da veluddannede trænere er godt for udviklingen af
klubbens spillere.
- bevillinger til hold.
Budgettet blev taget til efterretning.

5) Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen. De kan sendes på peermrexen@gmail.com.
Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 5:
Stigning i kontingentet
a. For alle årgange U11-U12 stiger kontingentet med kr. 75 halvårligt
b. For alle årgange U13-U16 stiger kontingentet med kr. 100 halvårlige
c. For alle årgange U17-U19 stiger kontingentet med kr. 50 halvårligt
d. For herresenior stiger kontingentet med kr. 25 halvårligt

Godkendt.
Forslag om, at det præciseres, at regnskabsåret følger kalenderåret §5, stk. 13: Regnskabet følger
kalenderåret. Regnskabet skal være revideret, afstemt og påtegnet til godkendelse af revisoren 7
dage før generalforsamlingen.
Godkendt.
Forslag om, at det præciseres, at generalforsamlingen afholdes inden 1. april: Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april iflg. § 4. stk. 4 med følgende dagsorden.
Godkendt.
6) Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg.

Merete Hrenczuk og Peer M. Rexen er på valg. Ingen af de to ønsker genvalg.
Thomas Espersen blev valgt til bestyrelsen.
Heino Pedersen blev valgt til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter:
Anders Grubach og Thomas Sørensen blev valgt til suppleanter.
7) Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år.

Jørgen Dam blev valgt.
8) Eventuelt.

- Jakkerne som blev givet som gave er ikke særlig varme. Jakkerne er indkøbt som
forårs/sommerjakker.
- Ønske om at stille bord op i omklædningsrummene.
- Samarbejde på Kolding Nord på pigesiden. Ønske om at starte FC Kolding Nord på pigesiden i
tidligere årgange.

- Hallen sætter køleskab op i Træner-lederrummet til øl og sodavand til høkerpriser. Hallen
administrerer det. Det betales over mobilpay. Opmærksomhed på at have fokus på, at der også
kommer børn i kælderen ift. alkohol.
- Træner-lederrummet er ved at blive indrettet. Det vil fortsat blive brugt til taktikrum, møder etc.
Der sættes hylder op til tasker. Der laves en væg med skydedøre, hvor materialet til stævner etc.
opbevares.
- Tak til Anders Grubach for kyndig ledelse af generalforsamlingen.

Peer M. Rexen, referent.

